
USNESENÍČ.29
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 28.6.2022 od 20,00 hod. v KD Dolany

Zastupitelstvo obce:

l. Vzalo na vědomí:

· Informace starosty o plněni usnesení z minulé veřejné schůze.
· Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomi občanům".

II. Doporučuje:
29 l I : pronájem nebytových prostor s|oužÍcÍch k podnikání na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u
Klatov, jehož součástí je stavba - budova Cp. 189 (prostory bývalé prodejny Úhlavanky) - ?a účelem
provozováni masáži, na dobu určitou od 1.7.2022 do 31.12.2022, za nájemné ve výši 500,-
Kč/měsíčně plus úhrada za služby - vodné a elektřina, paníZuzaně Vlasákové, IČO 01218956,

29 l ll : Pronájem pozemku parč. č. 1081/7 - druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 558 m2, pozemku parč. č. 919/1 - druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 61 m2 a pozemku parč. č. 919/2 - druh pozemku zahrada, o výměře 37 m2 vše k. ú.
Svrčovec, na dobu 5 let od 1.1.2022, za nájemné 100,- Kč/ročně, p.

za účelem skladová ni dřeva.
29 l III : pronájem pozemku pare. č. 962 - druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 419 m2 k.ú.
Dolany u Klatov, za nájemné 20,- Kč/ročně, na dobu 5 let od 1.1.2022, p.

, za účelem skladování d řeva.
29 l IV : Pronájem pozemku pare. Č. 229 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
2100 m2 k.ú. Malechov, za nájemné ve výši 4,- KČ/m2/ročně, na dobu 5 let od 1.1.2022,

, za účelem skládky dřeva.
29 l V : Pronájem garáže na pozemku st. 28/3 k. ú. Dolany u Klatov, umístěné v objektu stodoly, o
celkové výměře 17 m2, za nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc plus platná sazba DPH plus paušál za
vodné, na dobu určitou, od 1.7.2022 do 30.6.2023, p.j

Ill. Rozhodlo:
29 l Úl : O pachtu pozemku parč. č. 461/1- druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 3564 m2
k. ú. Dolany u Klatov, za 3.000,- Kč/ha/rok, na dobu 5 let od 1.1.2022 s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
p. , za účelem provozová ní zemědělské
výroby.
29 l VIl : O prodeji pozemku parč. č. 1161/3 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
216 m2 k. ú. Dolany u Klatov ve v|astnjctví Obce Dolany, za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 56.860,- KČ, p. , za účelem majetkoprávního
vyrovnání.

Ill. Zamítá:
29 l VIII : Žádost o odkup části pozemku parč č. 799/1 druh pozemku trvalý travní porost, k.ú.
Svrčovec.



lV. Schvaluje:
29 l lX : Poskytnuti dotace ve výši 10.000,- z Programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve
vlastnictví Obce Dolany v r. 2022 ,.ZO ČZS Dolany, sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, a to za
podmínek uvedených v ,, Programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany
v r. 2022 ': schválených dne 9.12.2021.

" 29 l x : přijetí dotace ve výši 70.000,- od Plzeňského kraje z dotačního programu ,,Podpora péče o
pomníky, válečné hroby a pietni místa na území Plzeňského kraje 2022" na akci ,,Dolany, pomník
padlým l. a ||. sv. války.

" 29 l XI : přijetí dotace ve výši 30.392,- KČ od Plzeňského kraje z dotačního programu ,,Podpora obcí
Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022" na akci nPořÍzení lnformativnIho ukazatele '
rychlosti na sil. 11/184 v obci Malechov ve směru od Chlumské".
29 l xii : přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Dolany ve výši
21.030,- KČ. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo
usnesení 743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu ,,2022 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy".
29 l XIII : Cenu za zapůjčení raftů ve vlastnictví Obce ve výši 300,- KČ/ den/raft plus DPH.

V. Stanovuje:
29 l XIV : V souladu s ustanovením § 67 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
devět členů zastupitelstva Obce Dolany pro volební období 2022 - 2026.

V Dolanech 28.6.2022

ÁBÉ.?'
starosta obce

p¥
Stanislav Král

místostarosta obce


